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Đơn vị: Khoa Quản lý nhà nước 

 

 

BẢNG PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO 

PHỤ TRÁCH CÁC MẢNG CÔNG VIỆC CỦA ĐƠN VỊ 
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Đinh Công Khải 

Trưởng Khoa 

Tiến sĩ Kinh tế 

39322553 

0949749560 

 khai@ueh.edu.vn 

 

 Phụ trách chung, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính về 

toàn bộ hoạt động của đơn vị. 

 Chịu trách nhiệm phát triển các chương trình đào tạo, đề 

cương và các tài liệu tham khảo. 

 Chịu trách nhiệm về phát triển nhân sự, đội ngũ giảng 

viên trong Khoa đáp ứng nhu cầu đào tạo. 

 Chịu trách nhiệm phát triển các hoạt động nghiên cứu 

khoa học trong Khoa 

 Trực tiếp điều hành, chỉ đạo các hoạt động phân công 

giảng dạy của Khoa và mời thỉnh giảng bên ngoài. 

 Phát triển hợp tác quốc tế 

 Công tác khác: 

- Viện trưởng Viện Chính sách Công (IPP) 

- Đồng Quản lý Chương trình Giảng dạy Kinh tế 
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Phạm Quốc Hùng 

Phó Trưởng Khoa 

Tiến sĩ Kinh tế 

339322553 

0943676555 

 hungpham@ueh.edu.vn 

 

 

Phụ trách các mảng công việc: 

 Phát triển website của Khoa

 Hỗ trợ phát triển các chương trình đào tạo, đề cương và 

các tài liệu tham khảo.

 Hỗ trợ về phát triển nhân sự, đội ngũ giảng viên trong 

Khoa đáp ứng nhu cầu đào tạo.

 Hỗ trợ phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học 

trong Khoa

 Hỗ trợ các hoạt động phân công giảng dạy của Khoa và 

mời thỉnh giảng bên ngoài.

 Hỗ trợ phát triển hoạt động hợp tác quốc tế

 Tổ chức hội thảo khoa học 

 Hỗ trợ giáo viên trẻ phát triển đề tài tham gia nghiên cứu 

khoa học cấp trường 

 Xây dựng brochures chương trình cao học  

 Tổ chức xin bản quyền xuất bản và in tài liệu phục vụ 

giảng dạy 

 Các công việc khác do Trưởng đơn vị giao/ủy quyền.

 

  

 

TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 

 

 

ĐINH CÔNG KHẢI 
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